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Màster universitari en Cadena de
Subministrament, Transport i Mobilitat

El màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat (web del màster) (no oferta places per
al curs 2021-2022) forma professionals, tècnics amb un alt grau d'excel·lència en l'anàlisi, la gestió i l'optimització de
sistemes logístics i de transport en l'àmbit de l'enginyeria civil i l'enginyeria industrial. Es tracta d'activitats bàsiques en
l'articulació de la societat, la productivitat de l'economia d'un territori i la qualitat de vida de la població

DADES GENERALS

Durada i inici
2 anys, 120 crèdits ECTS

Horaris i modalitat
Matí. Presencial

Més informació de beques
Per aquest programa Erasmus Mundus hi ha beques disponibles. Més informació

Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
UNESCO-IHE Institute for Water Education (Holanda).
Technische Universität Dresden (Alemanya).
Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya).
University of Ljubljana (Eslovènia).

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

SORTIDES PROFESSIONALS

Sortides professionals

Les sortides professionals pels postgraduats i postgraduades d'aquest màster estan vinculades tant a l’àmbit públic
com el privat en el camp de la logística, del transport i de la mobilitat. El màster permet exercir funcions de disseny i
gestió de la cadena de subministrament i logística d’una empresa (responsables de logistica, consultor, etc.), o per
poder aprofundir en la recerca encaminant-se cap a un doctorat, o poder poder exercir funcions de disseny i de gestió
d’infraestructures i de xarxes de transport (consultoria, planificacio en empreses de transport o Administracions
Publiques, per exemple).

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el
procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC
són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment

https://mltm.masters.upc.edu/ca
http://www.floodriskmaster.org/scholarships
https://www.upc.edu/slt/ca/politica-linguistica/usos-drets-linguistics
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4315068
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l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques

Analitzar i optimitzar sistemes logístics.
Gestionar sistemes logístics i de mobilitat.
Gestionar cadenes d'aprovisionament.
Dissenyar, construir i mantenir infraestructures de transport.
Captar i analitzar dades de mobilitat.
Modelitzar la demanda de transport.
Planificar i finançar infraestructures de transport.
Prendre decisions i avaluar-les.
Fer simulacions i anàlisis de prospectiva.
Elaborar plans de mobilitat.
Gestionar sistemes de transport.
Fer planificació urbana a partir de les infraestructures i les xarxes de serveis.

 

ORGANITZACIÓ ACADÈMICA: NORMATIVES, CALENDARIS

Programa europeu
Erasmus Mundus

Centre docent UPC
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Institucions participants
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
IHE Delft Institute for Water Education (Delft, the Netherlands) - universitat coordinadora
Technische Universität Dresden
Univerza v Ljubjani

Responsable acadèmic del programa
Allen Bateman

PLA D'ESTUDIS

Maig 2023. UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

https://upc.edu/ca/la-upc/centres-docents/etseccpb
https://upc.edu/ca
http://www.unesco-ihe.org/
http://www.unesco-ihe.org/
https://tu-dresden.de/
https://www.uni-lj.si/
http://futur.upc.edu/AllenBatemanPinzon?locale=ca
http://www.floodriskmaster.org/courses/
https://www.upc.edu
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